
ПРОТОКОЛ № 25 
засідання приймальної комісії ХДАК 

від 16 липня 2018 р. 
 

Присутні: Шейко В.М., Каністратенко М. М., Лошков Ю. І., Александрова М. В., 
Воронцов В. Р., Янина-Ледовська Є.В., Гончар В.В., Кузнецова Л. Г., Колесник Л. І., 
Колногузенко Б. М., Большакова Т. В., Кравченко О. В., Суєцький В. В. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про хід подання електронних заяв до ХДАК у 2018 році на денну та заочну форми 

навчання за ступенем «Бакалавр» за галузями «Журналістика», «Соціальна 
робота», «Управління та адміністрування», «Сфера обслуговування», «Гуманітарні 
науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Інформаційні технології» та перевірки 
розрахування середнього балу атестату про повну загальну середню освіту. 

2. Про хід подання електронних заяв до ХДАК у 2018 році на денну та заочну форми 
навчання  за галуззю «Культура і мистецтво» та допуск до участі у І сесії творчого 
конкурсу за результатами ЗНО та перевірки розрахування середнього балу атестату 
про повну загальну середню освіту.  

3. Про хід прийому документів, перевірку достовірності сертифікатів УЦОЯО та 
допуск до участі в конкурсі за результатами ЗНО або (та) за результатами вступних 
випробувань у ХДАК (для осіб, яким за розділом VIII Правил прийому до ХДАК у 
2018 році надане таке право) абітурієнтів, які вступають на денну та заочну форми 
навчання за галузями «Культура і мистецтво», «Журналістика», «Соціальна 
робота», «Управління та адміністрування», «Сфера обслуговування», «Гуманітарні 
науки», «Соціальні та поведінкові науки» та перевірки розрахування середнього 
балу атестату про повну загальну середню освіту. 

4. Про хід прийому документів та допуск до фахових вступних випробувань 
абітурієнтів, що вступають на денну та заочну форми навчання за ступенем 
«Бакалавр» за галузями «Культура і мистецтво», «Соціальна робота», «Управління 
та адміністрування», «Гуманітарні науки», «Сфера обслуговування» на основі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» та осіб, які 
здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 
здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 
індивідуальний навчальний план.  

5. Про хід подання електронних заяв до ХДАК у 2018 році на денну форму навчання  
за галуззю «Журналістика». 

6. Про врахування балу сільського коефіцієнту.  
7. Про видачу іноземним громадянам запрошення на навчання в Україні 

встановленого зразка. 
8. Про зарахування балів для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну 

пропозицію в ХДАК. 
 

1. CЛУХАЛИ: 
Про хід подання електронних заяв до ХДАК у 2018 році на денну та заочну 

форми навчання за ступенем «Бакалавр» за галузями «Журналістика», «Соціальна 
робота», «Управління та адміністрування», «Сфера обслуговування», «Гуманітарні 
науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Інформаційні технології» та перевірки 
розрахування середнього балу атестату про повну загальну середню освіту. 
 

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Янина-Ледовська Є.В. 
повідомила присутнім, що на 16.07.2018 р. по академії подано заяв за ступенем 
«Бакалавр»: 



498 – на денну форму навчання; 
1 – на заочну форму навчання. 
 

Янина-Ледовська Є.В.  ознайомила присутніх з особовими справами абітурієнтів. 
 

УХВАЛИЛИ: 
На підставі поданих електронних заяв, згідно з «Правилами прийому до ХДАК у 

2018 році» надати їм статус «зареєстровано у ВНЗ» згідно з Додатком №1.  
 
2. CЛУХАЛИ: 
Про хід подання електронних заяв до ХДАК у 2018 році на денну та заочну форми 

навчання  за галуззю «Культура і мистецтво» та допуск до участі у І сесії творчого 
конкурсу за результатами ЗНО та перевірки розрахування середнього балу атестату 
про повну загальну середню освіту. 

 
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Янина-Ледовська Є.В. 

повідомила присутнім, що на 16.07.2018 р. по академії подано заяв за ступенем 
«Бакалавр»: 

339 – на денну форму навчання; 
38 – на заочну форму навчання. 

Янина-Ледовська Є.В.  ознайомила присутніх з особовими справами абітурієнтів. 
 
УХВАЛИЛИ: 
На підставі поданих електронних заяв, згідно з «Правилами прийому до ХДАК у 

2018 році» надати їм статус «зареєстровано у ВНЗ» та допустити до участі у І сесії 
творчого конкурсу згідно з Додатком №1. 

 
3. CЛУХАЛИ: 
Про хід прийому документів, перевірку достовірності сертифікатів УЦОЯО та 

допуск до участі в конкурсі за результатами ЗНО або (та) за результатами вступних 
випробувань у ХДАК (для осіб, яким за розділом VIII Правил прийому до ХДАК у 
2018 році надане таке право) абітурієнтів, які вступають на денну та заочну форми 
навчання за галузями «Культура і мистецтво», «Журналістика», «Соціальна робота», 
«Управління та адміністрування», «Сфера обслуговування», «Гуманітарні науки», 
«Соціальні та поведінкові науки» та перевірки розрахування середнього балу атестату 
про повну загальну середню освіту.  

 
Відповідальний секретар приймальної комісії Александрова М.В. повідомила 

присутнім, що на 16.07.2018 р. по академії подано заяв за ступенем «Бакалавр»: 
5 – на денну форму навчання. 

Александрова М. В. ознайомила присутніх з особовими справами абітурієнтів. 
 
УХВАЛИЛИ: 
На підставі поданих документів у паперовій формі, згідно з «Правила прийому до 

ХДАК у 2018 році» допустити до участі в конкурсі за результатами ЗНО або (та) за 
результатами вступних випробувань у ХДАК (для осіб, яким за розділом VIII Правил 
прийому до ХДАК у 2018 році надане таке право) та затвердити середній бал атестату 
про повну загальну середню освіту.  

 
Спеціальність «Хореографія» 

Освітня програма «Сучасна хореографія» 
Денна форма 



Ієвлєва Ганна Олексіївна (дитина сирота) 
 
4. СЛУХАЛИ: 
Про хід прийому документів та допуск до фахових вступних випробувань 

абітурієнтів, що вступають на денну та заочну форми навчання за ступенем «Бакалавр» 
за галузями «Культура і мистецтво», «Соціальна робота», «Управління та 
адміністрування», «Гуманітарні науки», «Сфера обслуговування» на основі здобутого 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» та осіб, які здобули раніше 
такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше 
одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.  

 
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Янина-Ледовська Є.В. 

повідомила присутнім, що на 16.07.2018 р. по академії подано заяв за ступенем 
«Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» та осіб, 
які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 
здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 
навчальний план: 

5 – на денну форму навчання; 
10 – на заочну форму навчання. 
Янина-Ледовська Є.В.  ознайомила присутніх з особовими справами абітурієнтів. 
 
УХВАЛИЛИ: 
На підставі поданих документів у паперовій формі, згідно з «Правила прийому до 

ХДАК у 2018 році» допустити до участі у фаховому вступному випробуванні та 
затвердити середній бал додатку до диплому. 

 
Молодші спеціалісти 

Спеціальність «Музичне мистецтво» 
Освітня програма «Музичне мистецтво естради» 

Денна форма 
Торрес Каріна Оскарівна 

 
Спеціальність «Сценічне мистецтво» 

Освітня програма «Режисура естради та масових свят» 
Денна форма 

Мурашко Ольга Олександрівна 
 

Друга вища освіта 
Спеціальність «Музичне мистецтво» 

Освітня програма «Музичне мистецтво естради» 
Заочна форма 

Горлов Дмитро Васильович 
 

5. СЛУХАЛИ: 
Про хід подання електронних заяв до ХДАК у 2018 році на денну форму навчання  

за галуззю «Журналістика». 
 
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Янина-Ледовська Є.В. 

повідомила присутнім, що на період з 14.07. до 16.07.2018 р. по академії подано заяв за 
ступенем «Бакалавр» за галуззю знань «Журналістика»: 

29 – на денну форму навчання. 
Янина-Ледовська Є.В.  ознайомила присутніх з особовими справами абітурієнтів. 



 
 
УХВАЛИЛИ: 
Затвердити список абітурієнтів які пройшли творчий залік та допустити їх до 

конкурсного відбору за ступенем «Бакалавр» за галуззю знань «Журналістика».   
 

Спеціальність «Журналістика» 
Освітня програма «Соціальна та культурна журналістика» 

Пелепець Лідія Андріївна 
Репринцева Олександра Дмитрівна 
Щагін Віталій Юрійович 
 
Освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю у соціокультурній сфері» 
Репринцева Олександра Дмитрівна 
Кошелєва Юлія Сергіївна 
Щагін Віталій Юрійович 
 
Зареєструвати абітурієнтів, які подали заяви за ступенем «Бакалавр» за галуззю 

знань «Журналістика» та повідомити в їх електронних кабінетах про необхідність 
складання творчого заліку  для допуску до участі у конкурсному відборі. 

 
Спеціальність «Журналістика» 

Освітня програма «Соціальна та культурна журналістика» 
Хом’якова Марина Євгенівна 
Риженко Олеся Дмитрівна 
Чаговець Дар’я Сергіївна 
Фортова Вікторія Дмитрівна 
Олійник Софія Борисівна 
Назарова Світлана Артемівна 
Горбаченко Нонна Валентинівна 
Сеніна Ліліана Ігорівна 
Хіцанова Вікторія Олександрівна 
Пупкова Катерина Костянтинівна 
Миргородська Анна Денисівна 
Маркова Владислава Андріївна 
 
 

Освітня програма 
«Реклама та зв’язки з громадськістю у соціокультурній сфері» 

Лобкова Катерина Володимирівна 
Горбаченко Нонна Валентинівна 
Войтенко Тетяна Віталіївна 
Лоік Віолетта Вікторівна 
Морозов Олексій Валерійович 
Попкова Владислава Юріївна 
Токарєв Георгій Павлович 
Шиян Олег Віталійович 
Юрченко Владислава Юріївна 
Акімова Анастасія Віталіївна 
Сушко Аліна Олегівна 

 
6. СЛУХАЛИ: 



Про врахування балу сільського коефіцієнту. 
 
Заступник голови приймальної комісії Каністратенко М. М. доповів, що до 

Приймальної комісії ХДАК у 2018 р. на 16.07.2016 р. надійшли документи щодо 
підтвердження сільського коефіцієнту. Уважно розглянувши надані документи, було 
виявлено, що 6 осіб при розгляді відповідності до визначеної форми МОН України 
(Додаток № 13 до Правил реєстрації місця проживання) надали документи, які не 
відповідають визначеній формі або подали витяг з демографічного реєстру, одна особа 
надала довідку без закріплення печаткою.  
 

1. Галкіна Валерія Олександрівна 
2. Навальна Вікторія Віталіївна 
3. Тимчак Марина Юріївна 
4. Булавіна Катерина Андріївна 
5. Сушко Аліна Олегівна 
6. Бондар Інна Русланівна 
7. Ліскунова Катерина Іванівна (без печатки) 
 
УХВАЛИЛИ: 
Абітурієнтів, які подали документи, що не відповідають вимогам МОН, вважати 

такими, що не підтвердили право на сільський коефіцієнт та повідомити абітурієнтів 
про це у їх електронних кабінетах. 

 
7. СЛУХАЛИ 
Про видачу іноземним громадянам запрошення на навчання в Україні 

встановленого зразка. 
Заступник голови приймальної комісії М.М. Каністратенко повідомив присутнім, 

що на підставі рішення відбіркової комісії згідно Порядку видачі іноземцям та особам 
без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536, (у 
редакції наказу МОН України від 11.12.2015 № 1272, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 05.01.2016 № 8/28138) на розгляд приймальної комісії надійшли копії 
документів: 

7.1. Чжао Сінь, 22.02.1995 р.н., громадянина Китаю, а саме: 
1) паспорта ED 1809695, виданого 16.05.2018 р.; 
2) документа про освіту (атестата) № 130751201805000848 від 30.06.2018. 
Чжао Сінь виявив бажання проходити підготовку до вступу у вищі навчальні 

заклади на базі Харківської державної академії культури. 
 

 
УХВАЛИЛИ: 
Документи Чжао Сінь відповідають умовам прийому на навчання у 

Харківській державній академії культури, та йому може бути видано запрошення на 
навчання встановленого зразка. 

 
8. СЛУХАЛИ 
Про зарахування балів для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну 

пропозицію в ХДАК. 
 
Заступник голови приймальної комісії Каністратенко М.М. повідомив присутнім, 

що, згідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році  



 










































